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5 KROKŮ KE VZDĚLÁNÍ
Inspirace pro rodiče dětí
ohrožených školním neúspěchem
a předčasným odchodem ze systému vzdělávání

INKLUZIVNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

Poznámky a odkazy

5 kroků
ke vzdělání

Možná se právě nenacházíte v příliš ideální životní fázi. Přicházející situace jsou obtížně zvladatelné. Prostředí, které vás a vaše děti
obklopuje, není dostatečně podnětné. Možná se každý den potýkáte
s tím, jak zajistit základní životní potřeby vaší rodiny. Ale nerezignovali jste. Už jen to, že listujete v této drobné publikaci, je toho důkazem.
Nechceme zde poučovat, jak co máte

Změny se dějí čím dál rychleji. Týkají

dělat. Chceme vás podpořit, malinko

se společnosti. Práce. Života.

inspirovat, něco vám připomenout.

Následujících pět kroků vám má při-

Vzdělání dává možnost opustit sociálně znevýhodněné prostředí. Dává
možnost se v něm v obtížných životních momentech neocitnout.
Vzdělání

získáváme

díky

možné a dobré jít, aby se vašim dětem - PROSTŘEDNICTVÍM VAŠÍ
PODPORY - otevřela cesta k důleži-

procesu

vzdělávání, který začíná velmi brzy
a je cestou celoživotní.

pomenout, kde vše začíná a kudy je

té součásti jejich budoucích životů.

Poznámky a odkazy

5 kroků
ke vzdělání

DOCHÁZKA
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

1

Mateřská škola je startovní čarou, důležitým místem, které dítěti i jeho rodičům pomůže v přechodu do následujícího, podstatně náročnějšího vzdělávacího procesu.
Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě,

Mateřské školy jsou organizovány pro děti

které do začátku školního roku dovrší věk

zpravidla od tří let do šesti let, nejdříve

pěti let. Pro děti tohoto věku je předškolní

však od dvou let. Dítě si zde osvojuje

vzdělávání zajišťováno bezplatně v ma-

procesy učení, řešení problémů, komu-

teřských školách.

nikaci, fungování ve společenství, smysl pro zodpovědnost.

Poznámky a odkazy

5 kroků
ke vzdělání

Z AHÁJENÍ
ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Máte pravidelnost spojenou s povinností? V případě plnění povinné školní docházky tomu tak opravdu je a netýká
se to pouze vašich dětí, ale především vás – rodičů.

2a

První krok, který vás čeká, je dostavit se

ní docházky do 8 let svého věku a ukon-

s vaším dítětem, které oslaví v daném roce

čit ji nejpozději do 17 let. Povinná školní

do 31. srpna 6. narozeniny, k zápisu. Děti

docházka do základní školy se také týká

by měly nastoupit na základní školu

všech dětí cizinců, které v České re-

v šesti letech, s doporučením pedago-

publice pobývají déle než 90 dní.

gicko-psychologické poradny mohou

Rodiče, kteří své dítě neposílají do zá-

jak dříve, tak později.
Nejpozději však musí každé dítě v České
republice nastoupit plnění povinné škol-

kladní školy, porušují zákon, a dopouštějí se přestupku, případně trestného činu.

Poznámky a odkazy

5 kroků
ke vzdělání

PRAVIDELNÁ
DOCHÁZKA DO ŠKOLY

2b

V současné době jsou dětem a rodičům

Většina základních škol nabízí nejmladším

na základních školách připraveni pomoci

žákům možnost navštěvovat v odpoled-

s docházkou do školy a plněním povinné

ních hodinách školní družinu a starším

školní docházky nejen učitelé či výchov-

žákům školní klub.

ní poradci, ale i školní psychologové,

K tomu, aby vaše děti ukončily docházku

speciální pedagogové a sociální pedagogové.
Základní vzdělání je na státních základních školách poskytováno všem dětem
bezplatně.

do základní školy a zároveň získaly základní vzdělání, musí absolvovat všech
devět ročníků základní školy.

Poznámky a odkazy

5 kroků
ke vzdělání

SOUSTAVNÁ PŘÍPRAVA
NA VYUČOVÁNÍ
Pokud jste si nyní řekli “aha, domácí úkoly”, nebo třeba
“s tím těžko pomohu, když je to pro mne obtížné”, možná se
na přípravu na vyučování díváte příliš úzkým pohledem.

3

Příprava na vyučování je často mylně

Zůstanete tím v kontaktu se školou, celý

chápaná jen jako psaní úkolů. To je pou-

proces psaní úkolů se určitě zrychlí, a dítě

ze jedna část. Součástí je i příprava věcí

půjde do školy lépe připravené, a s větši-

na vyučování, schopnost dítěte zorga-

nou toho, co má mít.

nizovat si čas podle rozvrhu příslušného

A pokud máte pocit, že na úkoly nestačí-

dne, schopnost předat důležité informace
vám jako jeho rodiči. A u samotného psaní
úkolů je to pak schopnost zorganizovat
si čas a dobře rozvrhnout práci a proces učení. To vše pro dítě velmi obtížné
a pomoc je vítaná, i v jednoduché podobě.

te, ptejte se ve vaší škole nebo družině
na doučování. Existují také dobrovolníci
(např. v Charitě ČR), kteří zdarma doučují
děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Poznámky a odkazy

5 kroků
ke vzdělání

AKTIVNÍ VYUŽITÍ
VOLNÉHO ČASU
Způsob, jakým dítě tráví svůj volný čas, mu pomáhá ujasnit si, co ho zajímá a baví. Zároveň je to doba, během které vytváří a upevňuje své vztahy s okolím. I to vše se dítě
učí, často tím, že kopíruje to, co vidí ve své rodině.

4

Schopnost zorganizovat si dobře čas,

mi vrstevníky, při nějaké aktivitě - sportu,

vybrat smysluplnou aktivitu, dělat něco

zajmových kroužcích. A potřebuje čas jen

pravidelně, vydržet u toho - to vše se

samo se sebou.

dítě učí a s tím potřebuje nejprve pomo-

Nápaditost je při organizaci volného času

ci. Potřebuje ukázat, co a jak je potřeba
zařídit, aby mohlo být později samostatné. Stejně jako dospělý, i dítě má potřebu
trávit svůj volný čas mnoha rozmanitými
způsoby. A také s tím potřebuje pomoci.
Potřebuje čas společně s vámi, trávený
aktivně, v kontaktu. Potřebuje čas se svý-

dítěte podstatnější než samotné konkrétní
formy.
Důležité je s respektem poslouchat přání dítěte, dodržovat oboustranně stanovená pravidla a dobře vysvětlovat vlastní pohled na představy dítěte.

Poznámky a odkazy

5 kroků
ke vzdělání

ZÍSKÁNÍ
Z ÁKLADNÍHO
VZDĚLÁNÍ
Získání základního vzdělání je nezbytným předpokladem
pro možnost připravovat se na profesi, kterou si vaše děti
vyberou, a která je bude bavit.

5

Z hlediska možností dalšího vzdělávání je

vání, se vaše dítě bez takového základu

rozdíl mezi

obejde jen velmi obtížně.

•

prostým ukončením povinné školní

Dosažení devátého ročníku začíná v roč-

docházky,

níku prvním. Vaše role jako průvodce je

ukončením docházky a získáním zá-

proto nezbytná.

kladního vzdělání.

Každá základní škola poskytuje kariérové

•

Právě to dětem otevírá cestu k přípravě na
konkrétní profesi (zaměstnání). V době,
která klade nároky na celoživotní vzdělá-

poradenství - pomůže vám i vašemu dítěti
s výběrem vhodné střední školy i podáním
přihlášky.

Poznámky a odkazy

OTEVŘENÁ

CESTA

KDO VÁM PORADÍ,
KDYŽ SI NEBUDETE
VĚDĚT RADY:
•
•
•
•

Získáním základního vzdělání cesta vašeho
dítěte za vzděláním začíná. Dveře vedoucí na
tuto cestu jsou otevřené, ale počítat do života
se bude především to, co bude následovat.

Vy jste těmi,
kteří vašim dětem
cestu ke vzdělání
včas otevřou.

•
•

třídní učitel
výchovný poradce ve
škole
speciální pedagog ve
škole
sociální pedagog ve
škole
školní psycholog
pedagogickopsychologická poradna
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